Nieuwsflits
Bs Antares

Belangrijke data
12 juli: Musical en afscheid groep 8
14 juli: Studiedag hele school vrij
17 juli t/m 27 augustus: Zomervakantie
28 augustus: eerste schooldag

 AFGELOPEN SCHOOLJAAR 2016-2017
Het was weer een bijzonder jaar. Graag blikken wij op sommige dingen even samen met u terug.
Juf Krista, onze nieuwe interne begeleider, is ons team komen versterken.
In juni hebben we afscheid genomen Juf Ingrid (voormalig Adjunct directeur) en ook van onze
intermediair juf Wies, die nu heerlijk geniet van haar welverdiende pensioen!
De Sint is langs geweest en we hebben kunnen genieten van Theater cAntares. We hebben
carnaval gevierd, meegedaan aan het project water en De Nationale Voorleeswedstrijd.
De oudertevredenheidspeiling liet ons zien dat u tevreden bent met ons als basisschool en daar
zijn we trots op! We hebben een fijne sportdag en geweldige Antares dag gehad bij Bosvreugd.
Groep 8 heeft genoten van het schoolkamp en heeft een geweldige score gehaald bij de eindtoets
Route 8. Kortom al met al een geweldig jaar om op terug te kijken!

Wij willen al onze hulpouders ontzettend bedanken voor de inzet!

 NIEUWE LEERKRACHT GROEP 4

12 juli 2017

Helaas moeten wij u mededelen dat de nieuwe leerkracht van groep 4 meneer Barry, alsnog
besloten heeft niet op onze school te komen werken. Buiten het feit, dat we deze beslissing
respecteren gaan we meteen op zoek naar een nieuwe collega voor groep 4. Komende week gaan
we gesprekken voeren met mogelijke kandidaten. Op het moment dat we u kunnen informeren
over de nieuwe leerkracht in groep 4 zullen we dat meteen doen.
 VERJAARDAGEN
13 juli

Sandaes Ali (12 jaar) - groep Taalschool

14 juli

Algemeen - Studiedag(vrij) (08:30)

16 juli

Juf Debbie Houtman (59 jaar)

20 juli

Qais Alkanaan (7 jaar) - groep 1-2B

24 juli

Asmaa Sharif (10 jaar) - groep 5

25 juli

Mustafa Ibrahim (8 jaar) - groep Taalschool
Toni Nikolova (7 jaar) - groep Taalschool

27 juli

Shuvensly Fraay (7 jaar) - groep 3
Adil Ramdani (8 jaar) - groep 3

29 juli

Karien Khalid (9 jaar) - groep 5

31 juli

Seweryn Furmanski (12 jaar) - groep 7
Juf Michelle Martens (24 jaar)

7 augustus

Olivier Domian (6 jaar) - groep 1-2B

18 augustus

Kacper Korycinski (13 jaar) - groep 7

19 augustus

Hasan Salih Demirer (11 jaar) - groep 7

21 augustus

Selman Ulusoy (8 jaar) - groep 4

 WINNAAR VAN DE REBUS
In de vorige flits hadden wij een rebus geplaatst. De winnaars met de juiste oplossing:
“Het is bijna vakantie, de zon schijnt, wat zullen we gaan genieten” zijn:
Sandaes Ali van de Taalschol, Hailey Maas uit groep 7 en Chelsea Maas groep 6.
Zij mogen bij de administratie iets komen uitzoeken.

 AAN ALLE OUDERS: KOMEN JULLIE KIJKEN EN LUISTEREN? AFSLUITING SCHOOLJAAR
Morgen op donderdag 13 juli is er 's middags een afsluiting op het schoolplein.
Alle klassen gaan dan iets leuks presenteren en we maken er een gezellige middag van.
We beginnen om kwart over één en het programma duurt ongeveer drie kwartier.
Om Twee uur is er nog een speciale verrassing waarna de kinderen nog even
naar de klas gaan. Om half drie gaan we dan echt beginnen aan onze vakantie.

 GOEDE DOELEN
Tijdens het leerarrangement over goede doelen heeft groep 6 zich verdiept in meerdere doelen. In groepjes van 3 of
4 zijn de kinderen informatie gaan opzoeken over deze doelen. Wat doen deze doelen, voor wie doen zijn het,
waarom willen zij deze groep helpen en hoe komen zij aan het geld om iets te doen?
Na dat groep 6 deze informatie gevonden had, kregen zij de taak om dit te presenteren aan de rest van de klas. Na
de presentaties hebben de kinderen de tijd gehad om voor zichzelf te bepalen welk doel zij zouden willen sponseren.
Na een stemronde koos meer dan de helft van de kinderen om het goede doel 'Ronald McDonald huis' te gaan
steunen. Groep 6 is toen op het idee gekomen om een markt te houden. Op deze markt stond een rommelkraam,
een eetkraam, een challenge kraam en een beautysalon. Daarnaast is er een groepje kinderen in school een heitje
voor een karweitje gaan doen. Met zijn allen hebben de kinderen in totaal €216,50 euro opgehaald. De cheque
hebben zij afgelopen donderdag overhandigd aan een vrijwilliger van het Ronald McDonald huis in Tilburg. Mocht je
meer willen weten over dit goede doel, dan kun je aan de kinderen van groep 6 vragen wat het Ronald McDonald
huis is en wat zij doen. Iedereen, maar vooral groep 6 bedankt!

 VRIJDAG 14 JULI
Vrijdag 14 juli hebben wij studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij!

 HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2017-2018
In het nieuwe schooljaar zal er weer van alles gaan gebeuren! We gaan weer door met onze
leerlingenraad, de kanjertraining en de ouderkamer. Ook gaan we groep overstijgend rekenen
in meerdere klassen. De naschoolse activiteiten gaan dan weer beginnen met sport, cultuur,
toneel en handenarbeid. Aankomend jaar gaan we Kerst weer in de avonduren vieren en gaan
we gezellig op schoolreis! Ook bestaat onze school dan 50 jaar!
Kortom er staat ons weer een geweldig schooljaar te wachten!
Maar voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe!!!!

☺

